
FICHA DE ATIVIDADE 1 – ORNAMENTOS 

 

Utilizando o espelho mágicocolocado sobre a reta traçada na área quadriculada observe a figura espelhada na parte em branco da folha e contorne essa figura 

com um lápis. 

 

 



 

Ficha de controle para a atividade 1 

Passo 1) Observe no desenho que há pontos previamente demarcados. Faça os mesmos em 

seu desenho. Isto é, represente por A’ o ponto do seu desenho correspondente ao ponto A da 

figura; por B’, o ponto correspondente ao ponto B; C’, o ponto correspondente ao ponto C; e 

D’, o ponto correspondente ao ponto D. 

Passo 2) Construa, utilizando uma régua, os segmentos AA’, BB’, CC’ e DD’. 

Existe um ponto no segmento de reta, AA’ que o divide em duas partes iguais? Represente, 

caso exista, este ponto. 

Existe um ponto no segmento de reta, BB’ que o divide em duas partes iguais? Represente, 

caso exista, este ponto. 

Existe um ponto no segmento de reta, CC’ que o divide em duas partes iguais? Represente, 

caso exista, este ponto. 

Existe um ponto no segmento de reta, DD’ que o divide em duas partes iguais? Represente, 

caso exista, este ponto. 

Passo 3) O que você pode verificar das medidas encontradas? Por exemplo, a medida da 

distância do ponto A até a linha divisória é a mesma medida da distância do ponto A’ até a 

linha divisória? Isso ocorre com outros pares de pontos? 

R:_________________________________________________________________________ 

Passo 4) Agora, contorne seu desenho com uma caneta pilot e dobre a folha a partir da linha 

divisória. Ao desdobrar, observe se a tinta da caneta contornou o desenho inicial. Se isso 

ocorrer, significa que seu desenho ficou perfeitamente sobreposto ao inicial. Neste caso, 

dizemos que as figuras são simétricas e que a reta r é o eixo de simetria.  

 

Além disso, dizemos que: 

 

A’ é imagem do ponto A pela reflexão (ou simetria) da figura em relação ao eixo r. 

B’ é imagem do ponto B pela reflexão (ou simetria) da figura em relação ao eixo r. 

C’ é imagem do ponto C pela reflexão (ou simetria) da figura em relação ao eixo r. 

D’ é imagem do ponto D pela reflexão (ou simetria) da figura em relação ao eixo r. 

 

Passo 6) Com base nas atividades realizadas, o que podemos concluir em relação a distância 

do ponto A de uma figura em relação ao eixo de simetria e a distância do respectivo ponto 

imagem A’ em relação ao eixo de simetria? 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


